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Annwyl Ysgrifennydd Gwladol, 

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU 

Rwy'n ysgrifennu i'ch gwahodd i fod yn bresennol mewn cyfarfod rhithwir o Bwyllgor 

Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Senedd (“y Pwyllgor”). 

Byddai'r Pwyllgor yn gwerthfawrogi’r cyfle i drafod eich defnydd arfaethedig o Gronfa 

Ffyniant Gyffredin y DU yng Nghymru (“y Gronfa”), gan gynnwys cyfanswm yr arian fydd ar 

gael i Gymru, a'r mecanwaith rydych chi'n bwriadu ei ddefnyddio er mwyn dyrannu’r cyllid 

hwn. 

Os ydych chi’n barod i fod yn bresennol mewn cyfarfod o'r Pwyllgor yn y dyfodol, byddwn 

yn ddiolchgar pe gallai eich swyddogion gysylltu â Chlerc y Pwyllgor i wneud trefniadau. 

Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod ar brynhawn dydd Llun ac mae ganddo gyfarfodydd wedi'u 

trefnu ar 22 Chwefror, 1 Mawrth ac 8 Mawrth 2021.  

Rwyf ar ddeall eich bod wedi derbyn gwahoddiad i fod yn bresennol yn un o gyfarfodydd 

Pwyllgor Cyllid y Senedd ym mis Mawrth, sef sesiwn a fydd, o bosibl, yn cynnwys 

cwestiynau ynghylch y Gronfa hefyd. Yn wyneb hynny – ac fel dewis arall heblaw 

ymddangos gerbron y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar wahân – 

byddwn yn fodlon trafod â Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid i gael gweld a ellir cynnal sesiwn 

ar y cyd, unwaith bod dyddiad ar gyfer cyfarfod o’r Pwyllgor Cyllid wedi’i bennu.  

Diolch i chi am ichi ystyried y cais hwn a dyma obeithio y gallwch chi ymuno â ni yn un o 

gyfarfodydd y dyfodol. 
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Mae copi o’r llythyr hwn wedi’i anfon at Llyr Gruffydd AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid. 

 

Yn gywir, 

 

David Rees AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol  

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


